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Кратка история на българското ентомо- 
логично дружество. 

Оть Д-ръ Иванъ Бурешъ 

Хвърлимъ ли бегълъ погледъ върху развитието на бъл- 
гарската ентомологична наука ще видаме, че нейното начало 
корени въ не много далечно минало. Едвамъ следъ освобож- 
дението на България отъ турско иго (1879 год.) почва зараж- 
дането на истинска наука въ България. А ентомологията трЪб- 
ваше да чака още 15 години следъ освобождението за да се 

появатъ първитБ пионери българи-ентомолози. 
Преди освобождението на България отъ турско влади- 

чество, ентомологични изучвания въ тая страна бЪха извърш- 
вани само отъ чужденци природоизпитатели, защото българ- 
ски такива не е имало презъ онова време на тъмно робство. 
Най-изпъкзащата личность отъ тая епоха е маджарскиятъ 
природоизпитатель Имре Фривалдски (1799--1870 г.), а по 
късно се появяватъ и имената на колекционеритЪ -- ентомо- 
лози Хаберхауеръ и Меркълъ. Презъ траенето на първото 
десетолЪтие следъ освобождението на България ентомологи- 
 ческитБ изследвания въ тая страна все още пролължаваха да 
се извършватъ главно отъ чужденци ентомолози. За щастие 
на нашата ентомологична наука тия чужденци етномолози сж 
въ повечето случаи специалисти и нъкой отъ тЪхъ даже уни- 
верситетски професори съ широка известность, каквито сж 
напримеръ професоръ Аугустъ Форелъ (Женева), професора 
Д-ръ Х. Ребелъ (Виена), кустоса на Музея въ Сараево Вик- 
торъ Апфелбекъ, специалиста неуроптерологъ Францъ Кла- 
палекъ и др. Едновременно съ тия чужденци изследователи 
почнаха да се появяватъ къмъ 1890 год, и първитЪ ентомо: 
лози българи, между които на първо мЪсто трЪЕбва да споме- 
неме професора П. Бахметьевъ, учителитЬ Н. НедЪлковъ, Хр. 
Пигулевъ, В. Ковачевъ и агронома К. Малковъ. ТБ сж били 
лица свършили виши науки въ чужбина, дето сж имали въз- 
можность да се запознаятъ съ методитЬЪ за събиране и про- 
учване насЪкомитЬ и завърнали се въ освободеното си оте- 
чество България тЪ започнаха при извънредно трудни усло- 

„вия първитБ си ентомологични изследвания, 
Въ България нЪмаше по онова време (къмъ 1890 год.) 

никакви уредени природонаучни сбирки, по които ентомоло- 
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зитЬ да могатъ да сравняватъ събиранитЪ отъ тЪхъ насЪкоми; 
нБмаше научни библиотеки въ които тъ да мамвратъ нужд- 
ната имъ за проучване на събранитЪ магериали специална 
литература; нъЪмаше въ страната научни учреждения и кор- 
порации отъ дЪто да черпятъ нови знания и подбуда за 
своитБ научни изследвания -- всички тия услозия едвамъ се 
зараждаха въ освободена България. И първитБ изследватели 
естественици и ентомолози трЪбваше стжпка по стжпка, съ 
голбмъ трудъ и мжка да отжпкватъ пжтя на зараждающата 
се отечествена наука. 

При това първитЬБ български ентомолози сж работили 
всЪки самостойно за себе си, като всЪки по отдЪлно е на- 
бавялъ лично за свои нужди потрЪбната му специална лите- 
ратура, всЪки по отдЪлно е нареждалъ свои собствени сбирки, 

всБки по отдЪлно, въ повече случаи съ свои собствени сред- 
ства, е предприемалъ екскурзии, всЪки съ самостойни сили 
безъ чуждъ подтикъ и помощь е крачилъ бавно изъ нераз- 
работеното още ентомологическо поле- ПървитЪ ентомологи- 
чески публикации се появиха при тия трудни условия едвамъ 
презъ 1894--96 год. Общность между българскятБ ентомолози 
презъ онова време не е имало. 

ПросвЪтното дЪло въ България се градеше презъ това 
време съ голбма бързина. Създадоха се множество гимназии, 
въ които като важенъ предметъ се преподаваха и естестве- 
нитЬ науки. Създаде се Више Училише въ София, което презъ 
1904 год, се превърна въ Софийски Университетъ съ приро- 
доматематиченъ факултетъ и съ добре обзаведенъ специаленъ 
Зоологически институтъ. Българското Книжовно Дружество 
се превърна през 1911 год. въ Българска Академия на Нау 
китЬ съ природоматематиченъ клонъ. Създаде се презъ 1892 
год. Царски Естествено Исторически Музей съ ентомологи- 
чески сбирки. Създаде се презъ 1896 год. Българското При- 
родоизпитателно Дружество. Създадоха се ЗемледЪлчески 
Опитни станции дето почнаха да се проучватъ и вреднитЪ 
за земледБлието насЪкоми и пр. Извънредно труднитЬ за 
научна работа презъ 1890 год. условия почнаха постепено да 
се премахватъ и числото на работницитЪ за изучване отечест- 
вената фауна почна бързо да се увеличава, ЧужденцитЬ 
изследватели отстжпиха место на българскитЪ такива и тия 
последнитБ се втурнаха най-енргично и съ успехъ въ изслед- 
ването фауната на България. 

Особено се засилиха ентомологичнитБ изучвания, което 
се дължи отъ една страна на създаването, презъ 1905 год. 
на единъ специаленъ ентомологически институтъ именно Ен-. 
томологическата Станция при ЦарскитЪ Науч-. 
ни Инситути и отъ друга на основаването презъ 1909 г. 
на днешното Българско Ентомологично Дружество. 
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Съ създавенето на това дружество, създаде се близко 
общуване и взаимно насърчение между българскитЬ ентомо- 
лози и съ това се даде единъ силенъ тласъкъ на българ- 
ската ентомологична наука. По отношение на ентомологичнитЪ 
изучвания България заема днесъ първо мЪсто между балкан- 
скитЬ държави: Българското Ентомологич но Дружество, както 
и Царската Ентомологична Станция сж единственитЪ въ цЪлия 
Балкански Полуостровъ, 

Днешното Българско Ентомологично Дружество бЪ учре- 
дено въ София на 6 Януарий 1909 година. Обаче още много 
по отъ рано презъ 1898, когато българската ентомологична 
наука бЪ още въ своитЪ пелени, основа се вь градъ Сливенъ 
друго едно Българско Ентомологично >» Дружество, което 
обаче не можа да просжществува повече отъ две години 
имено до 1900 год. 

Ще се впуснеме по на-широко въ проследяване историята 
на основаването на Сливенското Българско Елтомологично 
Дружество, защото тая история е едно интересно явление въ 
развитието на българската научна мисъль, защото тая история, 
както и нейнитЪ покумечти, сж почти загубени и забравени 
днесъ. При това и до день днешенъ, както казахме, на Бал- 
канския полуостровъ не сжществува друго ентомологично 
дружество освенъ българското, а това има своето значение 
като културно мерило за нашия народъ. 

Идеята за основаването на Българско Ентомологично 
Дружество се породи у сливенския учитель по естественитЬ 
науки Христо Пигулевъ презъ края на 1898 год. Тогава въ 
България се наброяваха едвамъ / ентомолози имено: Профе- 
сора П. Бахметьевъ, асистента по зоология Д. Йоакимовъ, 
агронома К. Малковъ, учителитЪ естественици Х. Пигулевъ, 
В. Ковачевъ, А. Марковичъ, Н. НедБлковъ (по образование 
лесничей) и колекционера ентомологъ Й. Хаберхауеръ. Въ 
града Сливенъ дето се създаде дружеството имаше тогава 
само двама истински ентомолози имено учителя Христо Пигу- 
левъ и колекционера Иосифъ Хаберхауеръ. Пигулевъ бЪ въз- 
питаникъ на германскитЪ университети; тамъ бЪ свикналъ съ 
дружествения германски животъ; запознатъ бЪ и съ множе- 
ството немски ентомологични дружества; завърналъ се отъ 
Германия той намисли да създаде ентомологично дружество и 
въ България. 

У Пигулева се породи идеата за основаване ентомоло- 
гично дружество презъ ноемврий 1898 година. Това ясно се 
вижда отъ писмото му!) съ дата 24 |Х 1898 г. писано отъ 
Сливенъ до Професора П. Бахметьевъ въ София. Въ писмото 
е казано „Отъ Вашето писмо се вижда че и вие сте съгла- 

1) Пистото е епреноте въ бибицви я та на Царския Естествено- 
Исторически Музей. 



6 

сенъ за съставяне на Българско ентомологично дружество. 
За да ускоримъ работата азъ Ви изпращамъ една покана, 
която, ако Вие удобрите, ще я напечатамъ и веднага разпратя 
на лицата, който, предполагамъ, че ще встжпятъ за членове 
на дружеството... Като членове, мисля, че ще бжде намЪсто 
ако поканимъ и лесничеийтЪ и пр.“ 

Организационната работа на Пигулева вървеше доста 
бързо и на 8 януарий 1899 год. устава на дружеството бе 
вече изпратенъ за утвърждение до Министра на Народното 
Просвещение. Понеже не сж се запазили никакви архиви на 
първото Българско Ентомологическо Дружество, то не ще да 
е безъ интересъ да цитираме тука писмото съ което друже- 
ствения уставъ е изпратенъ за утвърждение въ министерството 
на просветата (входящъ Хе 374 отсъ 111 1899 г.). Писмото 
гласи „Като имахме предъ видъ голБмото значение -- изучва- 
нето насекомната фауна на нашето отечество, ржководяши 
отъ тази мисъль, основахме въ гр. Сливенъ първо Българско 
Ентомологическо Дружество „Светулка“. ИзвЪстно Ви е Госпо- 
дине Минестре, че до сега у насъ, относително изучването 
насекомната фауна почти нищо не е сторено. Нашата страна, 
която е толкова богата въ туй отношение, страна, въ която 
всБки единъ колко годе потготвенъ за тая работа, намира 
наслада и удоволствие, а освънъ туй и неизчерпаемъ източ- 
никъ За изследване и широко поле за работа. 

Уверенъ че на пръвъ планъ ще оцените благородната 
цЪль къмъ която се стремиме и която ни е подбудила да ос- 
новеме казаното дружество, то молиме Господине Министре, 
да утвърдите тукъ приложения уставъ на Българското Енто- 
мологическо Цружество „СвЪтулка“, гр. Сливенъ 9 | 1899 г.“. 
Подписали: предсЪдатель Хр. Пигулевъ, деловодитель Й. Ни: 
коловъ, заведующъ сбирката П. Цаневъ, сжветници Г. Н. Поповъ, 
Д. Пастуховъ, Б МЪнковъ. 

Устава на дружеството бЪ утвърденъ на 19 януарий 
1899 год, и вече на 1 февруарий с. г. почна да излиза и дру- 
жествения органъ „СвЪтулка“ самиятъ уставъ обаче не се е 
запазилъ: Не е напечатенъ и въ казаното списание и ние 
днесъ не знаеме точно цЪлитЪ на дружеството, обаче те ясно 
прозиратъ отъ дружествения печатенъ органъ. 

Въ уводната статия на |-ия брой на списанието „СвЪтулка“ 
„Пигулевъ съ ентусиазъмъ пише: „Похвалнит отзиви, съ които 
ни поздравиха нЪкои членове, насърдчи настоятелството да 
пристжпи по скоро къмъ едно отъ средствата си за пости- 
гане на цЪльта.“ 

„Всекиму е познато че една отъ жизненитЪ сили на 
една корпорация е неговото списание, за насъ тая нужда е 
още по голема, като знаемъ, че ние за днесъ не можемъ да 
се похвалимъ съ нЪкое съчинение или съ другъ източникъ, 
отъ когото да черпимъ отъ една страна знания, а отъ друга 
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да слъдимъ развитието на тая наука. Малкиятъ интересъ, 
който сме имали до днесъ по нашия ентомологически мате- 
риалъ, както и нашата индеферентность, ни е направила да 
бждеме толкова бедни въ това отношение; ето защо появя- 
ването на едно такова списание е колкото нуждно, толкова 
и полезно“. 

„Вестникътъ ще бжде отзивъ на нашитЪ нужди, чрезъ 
него ние можемъ само да се съобщаваме, да знаемъ разви- 
тието и пжтя, който пробива по между ни нашата идеа. 
Освенъ това при оскждностьта на ентомологичната литера- 
тура, той ще запълни поне съ най потребното, както и съ 
сведения за вървежа на нашето дружество.“ 

При тоя ентузиазъмъ Пигулевъ не забрави обаче да 
каже и за мжчнотиитЪ които ще срЪщне издаването на едно 
такова специално издание каквото бе списанието „Светулка“. 
На сжщото мЪсто той казва: „Ползата е голбма ала трудно- 
ститЪ не сж малки, особено въ материално отношение: нашиятъ 
вестникъ поради своята специалность трЪбва да се движи въ 
опредБленъ кржгъ отъ четци и то не само сега но и още 
много време; трЪбватъ години докато идеята намери отзивъ 
и помежду масата, и до тогава всичко ще очакватъ отъ насъ; 
ако ние при такива обстоятелства не укажемъ свои потикъ, 
своята сила всичко ще се сжбори и унищожи“. 

И действително тгрудноститъ бЪха по голЪми отъ кол- 
кото си ги представи Пигулевъ а главно липсуваха срЪп- 
ства. Числото на членоветЬ бЪ много малко и членскитЬ 
вноски постъпваха мжчно. Къмъ всичко това се добави и бо- 
лестьта на Пигулева и списанието следъ като излЪзе въ 6 бр. 
замре, а заедно съ него и първото Българско Ентомологи- 
ческо Дружество. 

Списанието Светулка бБ слабо разпространено и днесъ 
то е библиогравска редкость и едва ли се намира въ нЪкоя 
друга библиотека освенъ: Царската научна библиотека, На- 
радната библиотека въ София и въ библиотеката на Виен- 
ския Естествено Историческия Музей. То носи заглавие „СвЪ- 
тулка, органъ на Българското ентомологическо дружество, 
мЪсечно списание“. 

Първиятъ брой на „Светлина“ излЪзе отъ печатъ на 
1. П. 1899, вториятъ (стр. 9-16) на 20. П. 1890. трегиятъ 
(стр. 17--24) на 25. Ш. 1899, четвъртийтъ (стр- 25--32) на 
1. 1М. 1899, петиятъ брой погръшно е отбелезанъ като шести 
и носи погрешни страничи 41--48 вмЪсто 33--40, той излезе 
на 1. П. 1900 и ной-после шестиятъ брой (стр. 41--48) на 
1. Ш. 1900 год. Отговорниятъ редакторъ за броеветЬ първа 
и втори е Хр. Пигулевъ а за броеветъ 3, 4, Биб - Ат. 
Николовъ. БроеветЬ 1, 2, Зи 4 сж печатени въ „Дружестве- 
ната печатница Трудъ въ Сливенъ“, а броеветЬ 5 и 6 въ пе- 
чатницата на С, Ивановъ въ Разградъ. Годишниятъ абона- 
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ментъ бЪ за членове на дружеството 3 лева, а за другитЪ 
4 лева 

По важнитЪ статии публикувани въ списанието СвЪтулка 
сж следнитЬ: 1) Пигулевъ Хр., Вертикалното разпредЪляне 
на пеперудитБ при Сливенъ (броеве 1, 2, 3, 4 и 5); 2) Пигу- 
левъ Хр. НасекомитЬ при Сливенъ (бр. 1-2, 3, Аира 
Бахметевъ П. ПеперудитЪ прн София, (бр. 2); 4) Бахметевъ 
П. По въпроса за уагфеРитЪ на Ерперпе!е фапга Г. (бр. 3); 
5) Пригулевъ Хр. НашитЪ буби и пчели (бр. 1); 6) Пигулевъ 
Хр, филоксерата въ сливенскитБ лозя (бр. 1); 7) Марковичъ А. 
Приносъ къмъ ГердорбегитЬ на Разградската околность 
(бр. 5); 8) Пигулевъ П. ВреднитЪ насЪкоми въ България (бр. 6). 

Повечето отъ тия статии днесъ нематъ за българската 
ентомология особено значение. Днесъ списанието Светулка 
има само историческо, но не и научно значение. 

И действително много мжчно бЪ да се крепи едно ен- 
томологично дружество въ България презъ основа време 
когато българската ентомология едва почваше да се заражда, 
а още по мжчно бЪ да се крепи то въ гр. Сливенъ дЪто 
имаше само двама истински ентомолози, отъ които Христо Пи- 
гулевъ се помина презъ 1902 година а Йосифъ Хаберхауеръ 
през 1907 година, И не е чудно че съ смъртьта на тия двама 

ентомолози заглъхна и първото Българско Енгомологично 
Дружеттво. 

Други условия обаче настанаха следъ 10 години, когато 
яъ София се бЪха концентрирали почти всички български ен- 
томолози и когато българската ентомологична наука бЪ вече 
доста напреднала. На 6 януарий 1909 година Професора П 
Бахметиевъ събра намиращитЬ се въ, София ентомолози, а 
именно: Бурешъ, Дреновски, Илчевъ, Моакимовъ, Марковичъ 
НедЪлковъ и тЪ основаха наново едно ентомологическо дру- 
жество което нарекоха „Българска Ентомологична Дружба“. 

Устава на новото ентомологическо дружество бЪ утвър- 
денъ отъ министера на Народната ПросвЪта съ заповЪдь 
Хе 2241 отъ 2 Ш 1909 год. ЦЪлитЪ на дружеството съгласно 
тоя уставъ бЪха: 

а) Да изучава България въ ентомологическо отношение. 
6) Да способствува за взаимно сношение на лица, които 

се занимаватъ съ ентомология, 
в) Да разпространява въ България, както чисто научни, 

тъй и практически познания изъ областьта на ентомологията. 
г) Да възбужда интересъ къмъ прилагане на практика, 

добититЪ резултати отъ изслЪдванията относно вреднитЬ и 
полезни насЪкоми. 

За постигане на тия цЪли дружеството си служи съ слЪд- 
нитЪ срЪдства: 

а) Издава свой органъ, а скжщо и други периодически 
издания: брошури, листове, картини и пр. 
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Е) Устройва научни екскурзии, публични сказки, из- 
ложби и пр. 

в) Сждействува на лица, които се занимаватъ съ енто- 
мология съобразно срЪдствата си. 

г) Сношава се съ други лица и дружества, както отече- 
ствени така и чуждестрани. 

Българската Ентомологична Дружба се управляваше и 
управлява отъ четиричлененъ комитетъ, избранъ за една го- 
дина съ вишегласие. Единъ отъ членоветЬ на комитета е 
прецсЪдатель. Първиятъ предсЪдатель бЪ професоръ П. Бах- 
метьевъ. СлЪдъ неговата смърть (1913 г.) - предсЪдатель бЪ 
избранъ агронома Георги Георговъ. Дружбата правеше и 
прави и до день днешенъ редовно веднажъ въ седмицата 
своитБ засЪдания на които се четатъ кратки реферати и се 
докладва за извършенитЪ екскурзии, за направенитЬ ентомо- 
логически наблюдения, за намвренитЪ нови видове насЪкоми 
и пр... ПротоколитЬ отъ засБданията се печатеха отначало 
въ германското двуседмично списание Епото!од15сПе Кипдзспаш 
отъ 1909 до 1911 год., а слрдъ свжршването на общоевро- 
пейската война тЪ се печататъ редовно въ ежемЪсечното спи- 
сание „Естествознание и география“. Годишния отчетъ за 
1909 год, е публикуванъ отъ П. Бахметьева въ „Руское Знто- 
мологическое Обозрение“, томъ |Х, въ подробна > статия 
подъ надсловь „Отчетъ о дЪчтелности Болгарскаго Ентомоло- 
гическаго Кружка въ София за первую половину 1909 года“. 

Дружествениятъ уставъ предвиждаше и издаването на 
ентомологическо списание, уреждане на сбирки и ентомоло- 
гическа библиотека; това б6Б мечта на основателя на друж- 
бата проф. П. Бахметьевъ. Поради липса на срЪдства и на 
дружествено помъщение тая мечта не можа па бжде осжще- 
ствена. Яви се т- гава мисъльта Българската Ентомологична 
Дружба да свърже своята дЪйность съ нЪкое друго научно 
дрржество, което разполага съ помбщение и съ дружествено 
списание което би могло да бжде използувано за печатане 
отчетитЬ на дружбата. Като такова подходно дружество бЪ 
посочено Българското Природоизпитателно Дружество. Това 
дружество обаче презъ 1909 година когато Ентомологическата 
Дружба бЪ въ разцвЪта на своята дЪйность се намираше въ 
упадъкъ и отъ 1906 до 1910 год. не бЪ издало никакви пе- 
чатни трудове. Членоветъ на Ентомологичната Дружба въз- 
обновиха това дружество и станаха главни негови крепители, 
На 7. |. 1912 год. членоветЬ на Ентомологичната Дружба ре- 
шиха да се присжединятъ като секция къмъ Българското При- 
родоизпитателно Дружество и въ трудоветЪ на това друже- 
ство започнаха да печататъ своитЪ отчети. Годишния отчетъ. 
за 1910 год. е печатанъ въ книга М (1912) г.) на трудоветъ; 
тоя за 1912 въ книга У! (1912 г.) и тоя за 1912/13 въ книга МИ 
(1916). По къснитЪ отчети отъ 1915 до 1920 год., поради 
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общоевропейската война не можаха да бждатъ печатани и 
отъ 1920 год. тия отчети редовно се печататъ въ списание 
„Естествознание и география“, издавано въ София. 

Българската Ентомологична Дружба допринесе извън- 
редно много за развитието и популяризирането на българ- 
ската ентомологична наука. Днесъ дружбата брои 32 членове, 
лица все съ више образование по естествени и агрономски 
науки. Между тЪхъ се числятъ и видни чужди ентомолози за- 
служили за изслъдване ентомологичната фауна на България. 
Тия почетни членове сж: 1) Професоръ Д-ръ Хансъ Ребелъ, 
директоръ на ентомогическия отдълъ въ Виенския Природо- 
наученъ Музей, и заслужилъ изслЪдователь на балканската 
пеперудна фауна, 2) Д-ръ Геза Хорватъ въ Будапеща, ди- 
ректоръ на зоологическия отдЪлъ въ Унгарския Народенъ 
Музей и заслужилъ за изслЪдването хемиптерната фауна на 
БалканскитЬБ земи; 3) Викторъ Апфелбекъ въ Сараево, кустосъ 
по зоологията въ Областния Музей въ Сарааво и заслужилъ 
за изслъдването твърдокрилната фауна на БалканскитЪ земи; 
4) Професоръ по ентомология Николай Михайловичъ Кулагинъ 
въ Москва; а предсЪдателя на Руското Ентомологическо Обще- 
ство въ Петроградъ (сега П. Семеновъ--Тяншански) е непре- 
мененъ членъ на Ентомологичната Дружба. 

ЧленоветЪ на Българската Ентомологична дружба съз- 
дадоха обширна научна ентомологична литература. Числото 
на научнитЪ публикации създадени отъ тЪхъ е повече отъ 
300 номера. ; ( 

Презъ изминалата 1923 год. дружеството постигна още 
отъ цЪлитБ си именно издаване на свой собственъ друже- 
ственъ печатенъ органъ. Председателя на дружбата Георги 
Георговъ подари на дружеството една сума отъ 25000 лева 
съ лихвитЬ на която да се издава списание съ заглавие „Из- 
вЪстия на Българското Ентомологично Дружество“. Първиятъ 
номеръ отъ това печатно издание е настоящата книжка. 



СНИСЪК-Ъ 
на членоветъ на Българското Ентомологично Дружество 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. ПредсЪъдателя на Руското Ентомологично общество въ 
Петроградъ. 

2. Ро). П-г Н. Кебе!, директоръ на зоологич. отдЪлъ 
при Виенския музей. 

3. П-г Пега Ногша!, директоръ на Будапещенския музей. 
4. Проф. Н. М. Кулагинъ, професоръ по ентомология въ 

Москва. 
5. Исог Ару/е|веск, кустосъ на музея въ Сараево, 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. Аджаровъь М., Студентъ медикъ въ София, изучава 
Рго!ига, СоПетБо!а. 

2. Бурешъ Д-ръ Ив., Директоръ на научнитЪ институти 
на Н. В. Царя. -- Гер!дор!ега, Рацпа сауегп!5, 
Мег! еБ га а. 

3. Георговъ Г., Агрономъ въ София. 
4. Григориевъ В., Лаборантъ въ агрономически факул- 

тетъ въ София -- вредни насекоми. 
5. Дръновски Ал., гимн. у-ль въ София | ер! 9 ор! ега, 

СВадни насекоми. | 
6. Дренски /1., аситентъ въ Ест. Историч. музей на Н. 

В. Мара -- Аедевдааз Асаг! дае, Р! 5 сез. 
7. Димитровъ Ал ,гимн. у-ль въ Ст.-Загора -- | ер!дорега. 
8. Димитрова Ар., гимн. у-лка въ София -- Мешгор!ега. 
9. Доспевски Дръ С., Садово - вредни насекоми. 
10. Илчевъ Д., управитель на Ентомолог. станция на Н. 

В. Царя въ София - | ер! дор!ега, вредни насекоми, 
11. Йоакимовъ Д., асистентъ въ зоологическия институтъ 

въ София - Неп!р;!ега, вредни насекоми, 
12, Кеизсв -г Ед4., Прага -- Со!еор!ега. 
13. Ковачевъ В, Руссе -- | пзес а, Мег! еБгага. 
14. Комарекъ Д. -ръ,. Професоръ по зоология въ Прага 

-- Отр!:ега. 
15. Консуловъ Д-ръ Ст., прсора при университета 

въ София -- СиЙс! дае. 
16. Кузевъ К., преподаватель въ технич. у-ще въ София. 
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17, Милде Юл, лесничей -- София. 
18. Марковичъ А., гимн. у-ль, София -- Гер! Чор!ега. 
19. Мокржецки С. А. директоръ на института за защита 

на горитЪ 5Юегпеу се -- вредни насекоми. 
20. Моровъ Д-ръ Т., професоръ по зоология, София -- 

Отр!:ега, Си с! дае. 
21. Найденовъ В., агрономъ, София - вредни на- 

секоми. 
22. Патевъ Павел. п. Началникъ при землел. изпита- 

теленъ Институтъ въ София, -- Н 1 дгоБто!оа!е. 
23. Петковъ П1.. София, асистентъ въ зоолгич. институтъ 

-- Одопа!а, | ер! дор! ега. 
24. Рамбусекъв Доръ фр., Прага -- Со! еор!ега, зрес. 

о| ар! 1 Иптдае. 
25. Стрибърни В.. София -- вредни насекоми по 

овощнитЪ дървета. 
26. Танковъ !1., Вратца -- бубаръ. 
27. Тошковъ !., София, преподаватель по калиграфия въ 

техническото училище 
28 Тополски К., Плевенъ, лозаръ. 

29. Чорбаджиевв Г!., началникъ на ентомологичния отдЪлъ 
при Землед. Изпитателенъ Институтъ въ София. -- Гер!- 
дор!ега, вредни насекоми, зрес. |р!дае, 

П. Годишно засЪдание на Б. Ент. ЛД-во. 

По случай годишнината на Българското Ентомологично 
Д-во което съвпада и съ 15 годишнината отъ основаването му 
на 9. 1. 1924 год, въ една отъ залитБ на ресторанта Батем- 
бергъ се събраха членовет+: Г. Георговъ, Д-ръ Ив. Бурешъ, 
Д. Иоакимовъ, Д. Илчевъ, П. Петковъ, П. Чорбаджигвъ, П. 
ДрЪнски, Ан. Марковичъ, П. Патевъ. П. Тошковъ, и гости: 
г. г. Проф. Д-ръ Стеф. Бончевъ. Проф. Н. Стояновъ, Борисъ 
Стефансвъ и Даки Иордановъ, г-жа и г-нъ Стрибърни. 

Д. Илчевъ прочете отчета за дейностьта на Дружеството. 
Следъ отчета Д. Илчевъ и Д-ръ Ив. Бурешъ говориха върху 
ентомологичната дейность на многозаслужилия секретарь и 
основатель на Бълг. Ентомол. Д-во -- проф. Д-ръ П. Бахметиевъ. 

По предложение на Д.ръ Ив. Бурешъ взе се рЪшение 
отъ лихвитЬ на фонпа да се напечати първия номеръ отъ 
„Извъстия на Бълг. Ентомол. Д-во съ кратко 
резюме на френски или нБмски. 

РЪши се следъ това да се изпратятъ поздравителни 
писма: до Н. В. Царя като ентомологъ. до ПОЧетниТтЕ и дей- 
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ствителни членове въ чужбина: О-г А. зЦсПпе! -- Берлинъ, ди- 
ректоръ на 72е!с!. Е0г М/ззепзсн. | пзесбепЬто!оде, Рго!. Нопма! 
-- Будапеща, проф Д-ръ КеБе! -- Виена, Д-ръ Рамбусекъ 
-- Прага, ОНо  зсРпедекпес! -- Бланкенбургъ, Саг! -- 
Мегспоем -- Мопсвеп, Ар еБеск -- Сараево, Мокржецки 
-- Варшава. 

На поздравителното писмо Негово Величество отговори 
съ слЪдната телеграма: 

„До председателя на Българ. Ентомолог. Д-во 

Дълбоко трогнатъ отъ добритЬ чувства и любезни поз- 
драви на членовете на Българското Ентомологично Д-во из- 
пращамъ на всички мойта най-сърдечна благодарность и по- 
желания щото дружеството, което вече има 15 годишна пол- 
зотворна научна дейность, да продължава съ успЪхъ благо- 
родната работа въ тази интересна и още недоизучена у насъ 
область. 

Царя.“ 

Отъ страна на Бълг. Природоизпитателно Д-во предсе- 
дателя проф. Д-ръ Стеф. Бончевъ поздрави членоветЪ за 15 
годишната имъ дейность, като подчерта красивия жестъ на 
Г. Георговъ съ благородното начало -» Образуване фондъ 
за печатане на Ентомологични извЪстия. 

Отъ страна на Ботаническото Д-во което има толкозъ 
близки връски съ. „Ентомологичното, проф. Н. Стояновъ и 
секретаря г. Даки Иордановъ поднесоха поздравления. 

БЪгълъ погледъ върху дЪйностьта на Бълг. Ентомо- 

логично Д-во презъ изминатитЬ 15 години. 

отъ Д. Илчевъ 

(Четено въ годишното юбилейно събрание на д-вото на 9. |. 1924 год). 

Празднувайки днешната годишнина на Българското Енто- 
мологично Д-во съвпада съ 15 годишнината отъ основава- 
нето му (уставъ утвърденъ съ заповъдь Хе 2241 отъ 5 сеп- 
темврий 1909 г. отъ М-вото на Народното, ПросвЪщение). 

Тъй като насЪкомния миръ се отличава съ необикно- 
венно голбмо число представители, чието разнообразие въ 
формитЪ, богатство въ боитЪ и тоноветЬ, привлича силно 
вниманието както на сериозния ученъ, тъй и на обикновения 
наблюдатель; то съ право - може да се забЪлежи, че нито 
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една отрасъль на естествознанието не може да се похвали 
съ толкозъ много послЪдователи както ентомологията. Частно 
у насъ въ България членоветЬъ на Ентомологичното Д-во въ 
течение на 15 годишното му сжществувание сж публикували 
150 научни ентомологични статии, което число далечъ надми- 
нава работитЬ по другитБ клонове отъ зоологията. 

Колкото и скромна научна дЪйность да е проявена прЪзъ 
този 15 годишенъ периоръ, нуждно е да се хвърли единъ 
бЪгълъ погледъ назадъ, за да се види при какви условия се 
е създало Ентомологичното Д-во, какъ се е -развивало и 
какви прЪчки е преодолявало. 

ДЪйностьта на дружеството въ тия 15 години може да 
се раздъли на три фази: първата основателна -- организа- 
ционна фаза отъ 1903--1913 г., втората фаза обхваща пери- 
опа на балканската и общоевропейската войни отъ 1913 до 
1919 г., третата фаза отъ 1919 до 1924 година. 

ПрЪзъ първата основателна фаза на д-вото, край рев- 
ностното учасие на всички членове, изпъква организаторската 
способность и неуморима дЪйность на починалия въ 1913 г, 
членъ и секретарь на двото проф. д-ръ Порфирий Бахме- 
тьевъ -- съ право нареченъ основатель на Българското Енто- 
мологическо Д-во. Въ тогавашнигЬ еженедЪлни редовни срЪ- 
щи се правЪха съобщения и рефграти отъ систематиченъ и 
биологиченъ характеръ, които проф. Бахметьевъ редовно 
превеждаше и изпращаше за печатане въ нЪмското списание 
„Епкотоюд все КипдзсНан“ г. 1909--1912. Въ тая начална фаза 
на своето сжществувание Българското Ентомологично д-во 
доби най-първо извЪстность между чуждестраннитЪ ентомоло- 
гични организации и лица, слЪдъ което то получи право на 

сжществуване въ страната ни. 
Въ тая първоначална фоза на сжществуване на д-вото 

се провъзгласиха за „непремененъ“ членъ предсЕдателя 
на Руското Знтомологическо Общество и за почетни членове: 
проф. д-ръ Н. КеБе| въ Виена, Ногма! въ Буда-Пеща, 
проф. Кулагинъ въ Москва и Ар е!БесК въ Сараево. 

Втората тежка фаза за сжществуването и развитието на 
Българското Ечтомологиччо д-во съвпада съ дългия периодъ 
на войнитЬ (балканска и общоевропейска). Въ тия размирни 
години почти всички членове бЪха мобилизирани. СрЪщитБ 
на членоветБ ставаха периодично и твърдБ рЪдко, когато нЪ- 
кои отъ членоветЬ бЪха въ отпускъ или по служба се нами- 
раха въ София. Въ тия минути всички членове изпитваха го- 
лЪма радость, че между тежкитБ и злободневни военни въп- 
роси тЪ могатъ да отдБлятъ по нЪколко часа и за сюжети 
отъ българската ентомология. 

Тая фаза на международни изпитания и сплетни, за 
членоветЬ на Бълг. Ентомологичното Д-во можа да остави 
добрия споменъ, че тЬ въ качеството си на войници и за- 
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пасни офицери -- защитници на родната земя, не забравиха 
и своето научно-професионално призвание да служатъ на мла- 
дата едва що зараждаща се българска ентомология. И въ ре- 
зултатъ на тия проучвания на ентомологичната фауна изъ бой- 
нитЬ театри по кжсно се появиха познатитЪ печатни ентомо- 
логични работи на членовет+. 

Тия войни не малко попречиха и на правилното развитие 
на ентомологичната наука въ България, особено слЪдъ под- 
писването на мирътъ. ПрекжснатитЬ прЪзъ врЪме на войната 
връзки съ чуждестраннитЪ ентомолози и учреждения се мно- 
го трудно възобновяватъ. Гова се чувствува твърдЬ осЪза- 
телно отъ всички членове на Ентомологичното д-во и днесъ. 

Третата фаза отъ тая 15 годишна ентомологична дЪй: 
ность започва следъ войнитЬ отъ 1919 година насамъ. Въ 

- тая последна фаза членоветЪ ентомолози имаха да се справятъ 
съ не малко тежки въпроси. Като общо наслЪдство за всички 
получено отъ войнитБ -- трудни условия за сжществуване 
отъ една страна и отъ друга много изостанали стопанствени 
и научно-ентомологицчи въпроси, които чакаха свойто разра- 
ботване. И въпреки всички прЪчки членоветЪ, всЪки споредъ 
силитЪ си, се отдадоха на работа по благодатното, но трън- 
ливо и непривЪтливо българско научно поле. 

За забЪлезване е че общия подемъ въ нашето земле- 
дЪБлско-стопанско производство настжпилъ следъ войнитЪ, даде 
посока и на ентомологичната дЪйность на нашитБ членове. 
ГолЪма часть отъ публикуванитБ работи третираха въпроси 
отъ приложната ентомология, които чувствително засЪгаха 
цЪнни наши земледЪлски култури. 

Презъ тоя периодъ по-важнитЬБ реферати и съобщения 
на членоветЪ сж напечатани въ отдБла „Изъ Природоизпита- 
телнитЪ д-ва“ на списанието „Естествознание и география“ 
год. |М, М, М, УПи МШ т. е. отъ 1919 година насамъ. 

Малкото мЪсто което редакцията на това списание от- 
стжпваше за Ентомологични съобщения своевременно дадоха 
идеята да се търсятъ срЪдства за издаването на периодическия 
органъ подъ името: „ИзвЪстия на Българското Енто- 
мологично Д-во“. И въ това отношение първия достоенъ 
за поддържане примъръ тази година даде предсЪдателя на 
Ентомологичното д-во г-нъ Георги Георговъ, който съзна- 
вайки голЪмото значение на периодичнитЬ ентомологични из: 
дания отъ наученъ и приложенъ характеръ за страната и за 
правилното развитие на самото д-во, отпусна като пръвъ 
дарь 25,000 лева. По желанието на дарителя тая сума ще 
послужи като основа на единъ фондъ, отъ лихвитЪ на който 
ще се печататъ научни и приложни работи по ентомология. 

Нека поздравимъ предсЪдателя г-нъ Г. Георговъ за бла- 
городния му жестъ и да пожелаемъ въ най-близко бждаще, 
тоя фондъ да се увеличи чувствително, за да можемъ дЪй- 
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ствително съ лихвитБ му да издаваме по често „ИзвЪстията 
на Българското Ентомологично Д-во“, 

Съ тия пожелания ний поздравляваме членоветЬь на 
Бълг. Ечтомологично дружество съ 15 годишната дЪйность 
и като благодаримъ на почигаемитБ гости за вниманието съ 
което удостоиха нашето годяшно събрание и пожеланията, 
които направиха, настоятелството апелира за бждаща по-ин- 
тензивна работа въ широкото поле на българската ентомоло- 
гия за да можемъ се яви на 25 годишния юбилей всички 
здрави, бодри и съ повече активъ. 

М. ДБйность на Българското Ентомоло- 

гично Дружество презъ 1923 год. 

1 Реферати и съобщения. 

Презъ годината бЪха направени въ дружественитЪ зас- 
дания, следнитЪ съобщения: 

Д-ръ Ив. Бурешъ: 

20. 1. Реферира върху видоветЪ отъ семейството Муг- 
пе!еопдае (Мравколеви) намиращи се въ сбирката на Цар- 
ската Ентомологична Станция. МагериалитЪБ сж събирани отъ 
него, Илчевъ, Петковъ, НедЪлковъ и др. изъ България, Тра- 
кия и Македония. При научното обработване на тоя материалъ 
отъ него и естественичката Ариада Димитрова консгатираха 
се следнитЬ видове: 

. Райрагез ПЬеПшо4ез 1. 
Оепдго!еоп рапШшеппиз Еабг. 
ЕКогписа!ез |егадгаш!сиз Е. 

. Мецгоевоп агепапиз 
Мееез петацз!епз!5 ВагкК. 
Чееез Бейпксиз Маг. 

. Мед ориз Намсогп5 Козя! 
Сутпоспепта уапедаба Зсйп. 
Сгеадпв ритБеа оПу. 

. Масгопетигиз БПепеайз Вгацег 
11. Масгопетигиз аррепфсшайиз 
12. РапаеПиз ехюпз Мау. 
13. Мугтесоешгиз Нагатиз Ра. 
14. Сиеа Ппеоза Кап. 
15. Мугте!еоп Еогликапиз Г. 

-- оюоломъьрмр 
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16. и псозрсииз Кам. 
17. Еигоеоп ецгорешз 
18. Асапбас!515 оссПатса МШ. 
19. А Боецса |. 
27. П Показва една сбирка отъ констатиранитБ до сега 

въ България, Тракия и Македония видове отъ семейството 
Мап! 1 дае (Богомолки). Проучванията сж направени върху 
материалитБ съхранени въ Царската Ентомологична Станция 
и събирани главно отъ него и Д. Илчевъ. КонстатиранитЪ 
видове сж следнитЬ: 1. Мап! ! 5 КеПаТоза Г. съ находища 
Видинъ, София 7. УП!. 12, 22. УШ. 909, 27. |Х. 914, Плов- 
дивъ 11. |Х. 21, Бургазъ 22. |Х. 910, с. БЪлово УШ. 907, 
Стара-Загора УШ., Стояково--Гевгелийско 25. |Х. 916, Круп- 
никъ 12. МШ. 917. Левуново 18. УШ 916, Богданци--Гевгелий- 
ско 15, 25, |Х 916, Окчиларъ при Ксанти 30. Х. 917, Маро- 
ния при Деде-Агачъ 30. Х. 914, Порто Лагоссъ 11, УШ. 914. 
2. Етприза Еазс! ага Вг. оть Провадия |Х, Варна Х! 920, 
Сухиндолъ МУ. 915, с. Рила У! 904, Станимака УШ, с. БЪ- 
лово-Родопи. Казанлъкъ, Стара-Загора, Бургасъ 8. |М. 910, 
Странджа пл. 20. МП. 920, Бадома при Деде-Агачъ 4. |Х. 918, 
Кешанъ 19. |М 913, Деде-Агачъ 25. У. 913, 18. УШ, 917, 
Сересъ 1. |Х. 917, Родосто ХП.911, Богданци М!, 917, Ф снесе 
яйца на 23. УШ. 917 отъ които излезоха ларви 7. |Х. 917; 
Мравинци при Удово 9. УП. 916, Св. Врачъ, завоя на р. Черна. 
3. 1г15 ога!ог!а |. отъ Кавала 7 |Х. 917, Богданци 8. |Х. 917, 
Стояково 28. УШ. 918. 4. Е15зсНег!а Бое! ! са Кат. отъ 
Порто-Лагосъ 12. УП. 914, Макри при Деде-Агачъ 1. Х. 914. 
5. Ате!ез оБ | ес! а отъ Деде-Агачъ 6. У| 916, Макри 21. Х. 
914, Окчиларъ 30. Х: 917, Богданци 10. УШ. 917, Кресна 16. 
МШ. 918. 6. Амте! ез десо!ог СПагр. отъ Девня, Стани- 
мака, Стара-Загора, Бургасъ. 

20. Ш. Показва намБрениятъ отъ него въ пещерата 
„Ледникъ“ при Враца новъ за науката видъ и родъ слЪпъ 
пещеренъ бръмбаръ РПеддот! зе ез Вигез!. Говори 
изобщо за пещерната фауна на Европа и изтъква че тая 
фауна въ България представлява нЪщо съвсемъ своеобразно 
и различно отъ пещерната фауна на западната половина на 
Балканския полуостровъ, Показа сжщевременно една съста- 
вена отъ него сбирка отъ 68 видове слъпи гещерни ко- 
леоптери изъ фауната на Европа. Въ България сж кон- 
статирани до сега следните видове: РПеддот ! 5е!ез5 
Вигез1 Коп, Апор + На!тпиз Ба!сап!сиз | Ег!у., Не- 
хашгиз Магс! 1. Епу, Ме! о 1 Куа МапеКк! Мо. и още 
единъ неописанъ до сега видъ отъ пещерата „Пропасти“ 
при ТрЪвна. 

17. ММ. Събщава че преди 20 години въ парка на дво- 
реца Врана до София сж били насадени красивитЪ тополи 

я 2 
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Рори! из Ба! затеа, които много добре сж виреяли и 
стъблото имъ достигнало на дебелина до 30 см. Презъ послед- 
нитъь 6--8 години дърветата обаче см били силно нападнати 
отъ ларвитЬ на твърдокрилото зарегда сагспаг!аз (Се- 
гатЬ.), които съвместно съ ларвитъ на Соззиз соззиз и 
безта ТаБап 1! Е огт 5 дупчатъ тЪхното стъбло. Освенъ това 
листата пъкъ на сжщата топола се силно нападатъ отъ ржж- 
да, тая болесть и тия неприятели правятъ вирението на 
тополата въ Врана почти невъзможно. Едри лаври отъ за- 
регда сагспапаз сж намЪрени въ стжблата на 29. |М, 1920 
год, а отъ стжблата почнаха да излизатъ възрастни твър- 
докрили на 24. М| 1920 год. 

3. 1М. Показва новиятъ за България видъ и аберация 
пеперуда Вгерйоз раг! Нептаз и аБ. ех! гета КеБ. До 
като видътъ е съ ржждиво кафяви задни крила и. пъстри 
предни, аберацията ех! гета е съвършено черна. Тая абе- 
рация той е уловилъ край София рано на пролЪть презъ 
мартъ месецъ въ 3 екземпяра покрай множество екземпляри 
отъ типичния видъ. Интересенъ е факта, че преходи между 
съвършено черната форма и пъстрата нЪма между уловенитЪ 
30 екземпляра. 

9. М, Говори подробно върху биологията на злата муха 
51 тт! Па со!итБастгхепз! в (?) появила се масово изъ Бер- 
ковско и Фердинандско тая пролЪть. Опровергава голБмитЪ 
безсмислици и фантазии които се пишатъ за тая муха изъ 
столичнитЪ вестници и предлага Ентомологическото Дружество 
да даде едно вЪрно, научно изложение върху биолсгията на 
тая муха за да не се заблуждава обществото съ фантазии пс 
единъ сериозенъ и отъ голЪмо значение за скотовъдството 
ни неприятель. Прие се такова изложение да направи Д-ръ 
Бурешъ. 

8. Х. Докладва за предприетитЬ отъ Царскитъ Научни 
Институти екскурзии изъ неизвестната въ природонаучно отно- 
шение Странджа планина. Особено голбмъ интересъ представ- 
лява тая планина въ фигогеографско и зоогеографско отно- 
шение. Констатираха се тамъ множество нови за нашата флора 
видове, нЪкои отъ които представляватъ истинска изненада за 
нашата страна. Сжщо и фауната на тоя край даде интересни 
видове, каквито сж напр,: отровната змия Сое! оре ез 
тмопзрези!апа и гущеритъ АБ!ерпагиз рапоп!сиз5 
и Сутподас!! | 15 Ко! зс!!. За да се създаде една яс- 
ность върху природата на Странджа планина ЦарскитЪ Научни 
Институти предприеха въ разни сезони 3 специални екскурзии 
изъ тая планина, които станаха на 25. |М. -- 9. У. 1921 год.; 
20. |!У -- 4. У 1921 год.;: 20. У. -- 8. У1. 1921 год. и 20 -- 
25. Х. 1922 год. Въ тЪхъ взеха участие естественицитЕ: Д. 
Илчевъ, Б. Ахгаровъ, Д. Йордановъ, Крумъ Ивановъ, Б. Сте- 
фановъ, Н, Стояновъ, П. Петковъ. Заинтересуванъ отъ резул: 
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татитЬ на екскузиитЪ и Негово Величество Царя придруженъ 
отъ своитЬ сестри и отъ Д-ръ Бурешъ посети Странджа като 
навлезе съ лодка по течението на рЪкитЬ Велека и Развая 
на 20 - 25 Х. 1923 год. ПубликациитЬ появили се до сега 
като резултатъ отъ тия екскурзии сж следнитЬ: Стояновъ -- 
Стефановъ: НЪкои нови и редки за българската флора рас- 
тения (Труд. на Б. Пр. Д-во, кн. |Х. 1921), 2) Зхофапоу ипад 
Тегапоу, -- Ешг Де Нога Вшдапепз пеце ипд зейепе РНапгеп 
(Озйегг Бой, гейзсрг#, 1921 р. 296 -- 298); 3) Д. Илчевъ -- 
Странджа планина (Естеств. и Геогр. М,1920), 4) Д. Илчевъ -- 
Странджа планина (Български Туристъ, ХУ, кн. 5. 1924). 
А подъ печатъ сж: една обстойна публикация по фитогеогра- 
фията на Странджа отъ Б, Стефановъ (въ год. Соф. Унив,) и 
една по пеперудната фауна на Странджа отъ Д. Илчевъ (въ 
Труд. Прир. Д-во кн. Х!). 

15. Х!, Показва единъ много редъкъ паразитенъ червей 
(Мегтез) намбренъ отъ него въ телесната празднина на една 
грамадна (41, м. дълга) индийска змия РИоп гейсшакюз. Чер- 
вея принадлежи къмъ разреда Реп! аз о птдае (Язичести 
червеи) и е вида РогосерПа! из поп! ИЕРогт!5 (О135.). 
Той е 35 см. дълъгъ и назжбенъ като трионъ. Въ червото 
на сжщата змия той намБри и множество (18 екз.) паразитни 
кржгли червеи (Азсаг!5) и една особена Таепа съ кржгла топ- 
честа 0.5 см. голъбма глава. Змията и прие сж запазени 
въ Царския музей. 

Показва намерения отъ него по върха Барховеви Комъ 
новъ за науката подвидъ твърдокрило РгоптогрПосагаБиз 
топ! ! 15 уаг. Вигез! описанъ отъ Рог. Напиз въ ста- 
тията му „НМоуа Гогтла 5! геуШса 2 Ви!|НагзКа“ печа- 
тана въ списанието на Чехското Ечтомологич, Д-во, год. ХХ. 
стр. 1. Прага 1913. Огъ тоЧа твърдокрило сж известни за 
сега само 2 екземпляра уловени на 25. У!. 1922 год, 

20.Х1. Обръща вниманае върху пеперудата 5 со Пор! егух 
ПБа!г!х, която вече на 3 пжти е констатиралъ че се крие 
доста на дълбоко въ пещеритЪ. Дали тя редовно не търси 

„ подобни влажни скривалица. Въ пещерата „Самуилица“ при 
с. Кунино я намБри на 5. |У., а въ „Змеюва дупка“ при 
Тревна на 8. Х!. 

5. ХП. Показва нЪколко късни есенни видове пеперуди. Гая 
„ година до средата на м. Декември нЪмаше мразове. за игп!а 
саес! депа отъ Евксиноградъ 16. Х., стъ София и Враня 6. Х. 
отъ устието на р. Каргачъ (Странджа планина) 30. Х.; РЕ!!о- 
Епога рим! дега Езр. отъ Врана при София 28. Х!. на- 
мБрена отъ Н. В. Царя, Тг!рпоза зоБапяЯтаа 18. Х! 
отъ пещарата „ПропаститЪ“ при ТрЪвна; О! !оБа соеги | ео- 
серпа!а и (ПосШепа Пита отъ Кричимска курия на 2 Х!:. 
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Н 1! пт ега репагта, С!оса! 15 е 1 пацшагта, М1зеНа Б!- 
паси!оза отъ Евксиноградъ 15. Х; ВгасиТ оп! ста зрА 1 пх 
отъ ТрЪвна 18. Х. 1923, 

16. ХП. Докладва статията на Е. 5! егЬа озаглавена 
Погсадоп Вигез! п. зр. (Со!.) печатана въ за СезКоз!о- 
уепзКке броебпозъу ЕпютооакКе. Коб. ХУШ, р. 1-- 2. Ргаца, 
1922. Показва фотографии на новиятъ видъ оре от- 
крито отъ него въ Тракия при Ксанти на 30. Ш. 1915 год. 

26. ХП. Обръща внимание върху списъка на новитЪ ви- 
дове за пеперуднвта фауна на България, публикуванъ отъ 
Ал. К. ДрЪновски въ сп. „Естествознание и География“, год. 
УШ, кн. 4, стр. 117. Въ тоя списъкъ на видове „неоткрити 
до сега отъ никой ечтомологъ нито на Родопи, нито на друга 
планина въ България“ вида | ецсап!а сот та |. не е новъ 
за България. Той е публикуванъ отъ Бахметьевъ презъ 1901 г. 
отъ Бурешъ презъ 1915 год, (с. БЪлево, РодопитЪ) и отъ 
Ребелъ презъ 1916 год. 

28. ХП. Докладва че е констатиралъ гжсеницитБ на ло- 
зовия молецъ Ро!успгоз!5 Бо! гапа презъ 1923 год. въ 
София и Кюстендилъ въ 3 генерации и при това третята ге- 
нерация вжсенички не само по гроздето но и по узрЪлитЪ 
вече сини сливи. До сега въ литературата изглежда да не е 
било познато че В. Бо! гапа напада и плодоветЬ на сливата. 
Изглежда че В. Бомапа се среща повече въ България въ 3 
генерации отколкото въ 2, както той е писалъ това въ спе- 
циалната си публикация за „Лозовия молецъ“. (Труд. Прир. 
Д-во, кн. Х. 1923). 

Б. Давидовъ: 

Показа исушени екземпляри отъ растението ) ципсиз 
Гатргосагриз Ейг!, нападнато отъ зооцецидното нас - 
комо | Тута | ипсогит ГаБеШе. ЦвЪтоветЬ на растението 
което е атакувано е тъй видоизмЪнено, че само случайно не- 
заразени клонки въ единични клонки могатъ да покажатъ че 
това е действително .). | атпргосагриз. 

ДрЪнски П.: 

1. Въ заседанието на 2 май 1923 г. съобщи за нам +- 

ренитЪ отъ него нови видове паяци за централна Македония. 
а именно : 

1. СупорНога осша!а МКК., отъ Прилепъ. 
2. Агапаеиз датаНсиз О15., отъ РЪсенъ. 
3. ТепадпаШа оБ!иза С. |. Сос!., отъ Охридъ -- Струга. 
4. Тгозоройеса (Согисшапа) егушппа Е. 5т., Охридъ, 

» 



з Въ заседанието на 23 май 1923 г. 

. СШапзютеншт епегштп Вдз., Охридъ. 

. Агеопсиз Пит в В1., Охридъ. 
. ТерпШурвап!ез зрайеогит Кш!сг., Охридъ. 
Еогли па глийпепя!з Сп., кота 1248, Битолско. 
ВоПрНапез 1шеошз З., кота 1248, Битолско. 
Найша Мепде! Кшсг., кота 1248, Битолско. 

. Тагепша 5топ! Пог., Охридъ. 
» аБо азспайа Вше., Охридъ, 

. ТгосПоза реа |г., Охридъ. 
» удПапз Г. Кос!., Охридъ. 
Я рпеогит ТПог., Охридъ. 

. Гусоза Бапойа С. |. Кос!., Охридъ. 
5 Родогзку Кшг., Охридъ. 

. Поотедез АтБпашз С!., Охридъ. 

. Тпапашз гобрез Е. 51пп., Ресенъ. 
, Апепез фапашт Е. 5тп., Ресенъ. 
. Ттпагиз РосПагдиз Е. 5пп., Охридъ. 
. ОхурШа зсаБпсша ММз!., Прилепъ--Велесъ. 
. Спгасапии ит еди?! |. Косп., Охридъ. 

и рипсюпит УШегв., Охридъ. 
гласедоиса Р. Огепзки «/, Охридъ. 

„ СиБопа гплаглогаа |. Косй., Охридъ. 
. СпарПоза |енпса Е. 5. Охридъ -- Струга. 
. РоесПосНгоа уапапа Г. К., кота 1248. Битолско. 
. Рпаеоседиз Бгаса а |. Косп., Велесъ--Прилепъ. 
. Рокиз Еогзкай ТНогеП., Охридъ. 
. Па супа уста Е. 5ипп., Охридъ. 

я су1са | с. Велесъ. 
» ризШа, ТНог., Велесъ--Прилепъ, и 

. оупаде!ез уепаог |ис., кота 1248, Битолско. 
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докладва за тър- 
жественото откриване на учредителния съборъ на Български 
Народенъ Морски Сговоръ и на Морския музей въ Варна, 
кждето като делегатъ представляваше Българското Природо- 

. изпитателно Д-ство и Българската Ентомологична Дружба. 

3. Въ Заседанието на 28 януари 1924 г. съобщи допъл- 
нителенъ списъкъ на нови видове паяци отъ Македония, 

- именно: 

1. 
2 
3 
4. 
5. 
6. 

Епородпаша Шогас са Найп., отъ Ресенъ. 
„ Меапозога (РНгигой из) сог йсиз Е. 5. Ресенъ. 
. Рго5зШезипа ассерта Негго. Ресенъ. 

< редез!!5 С. Г. Косп. Ресенъ. 
Е паша Е. 5т., Ресенъ, и 

СиБопа НПагк Е. Зит., Ресен, 

а 
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4. Въ заселанието на 11 мартъ 1924 г. направи съобще- 
ние върху разпространението на новия видъ паякъ М1 сага 
Бигс! са Р. ОгепзК! на Балкански полуостровъ, като заключи, 
че центъра на неговото разпространение е Централна Маке- 
дония; на изтокъ разпространението му е. проследилъ до гр. 
Странджа въ Източна (Долна) Тракия, а вЪроятно до Черно 
и Мряморно морета; на западъ до Струга, но вЪроятно ще го 
има и по-на-западъ до брЪга на Адриатическо море; на се- 
веръ -- въ насъ сигурно не ще преминааа Балкана, а въ 
Босна и Херцоговина и по-на-севъръ и западъ отстжпва м- 
стото си на вида Мсапа готапа |. К., отъ който видъ има 
следи и въ Кюстендилско, кждето автора е намерилъ нЪколко 
екземпляри; на югъ границата на разпространението му е 
БЪло море. 

5. Въ заседанието на 9 май 1924 год. съобщи нЪ колко 
нови за България видове паяци, а именно: 

1. СугоюрПога осшайа МЛК., отъ Шуменско. 
2. Рпоксиз ЕогзКкай ТН. -- твърде разпространенъ на вс- 

кжде у насъ: София, Пловдивъ, Кричимъ, Дйовленъ, Широка 
лжка, Чепеларе ипр. 

Д. Илчевъ: 

На 20. 1. показа слЪднитЪ видове голЪми и малки ви: 
дове пеперуди които нападатъ розитЬ на дв. Евксиноградъ 
при гр. Варна: Таеп! осатра | псег!а Ни п. Зелената й 
гжсеница пробива широки канали въ пъпкитЪ на розитЪ. Ка- 
кавидира презъ юни, пеперудата изхвърква презъ мартъ ид- 
ната година. 

По-малки дупки въ пъпкитБ пробива гжсеницата на | а- 
геп! та п! агобазст!агта ПСеоге. Гжсеницата и отгледана 
искуствено въ Цар. „Ентомолог. станция 4 какавидира 
презъ юни и изхвръкна на 15. 1. следната година. По- 
редко изъ пъпкитЬ на розитЪ се среща гжсеницата на Р!а- 
ЕтрЕ Та гнододосту!а. По листата на розитЪ често напа- 
датъ гжсеницитЬ на малкитЬ пеперуди Сасоес!а гозапа 
|., С. родапа Зс. и С. ху!оз еапа Г. При искуственото от- 
гледване на тия видове отъ какавидитЪ имъ изхвръкнаха па- 
разитнитЪ ихнеумони РН у од! е! из зедтеп!а Гог Огау. и 
Вгасоп аБзз! зог Меез. опредълени отъ О. зсподекпес!. 

Отъ Странджа планина показа редкитЪ видове конста- 
тирани при екскурзиитЪ му: За! гиз Ра ша, СНгузорпа- 
пуиз о! 1 отапиз, Риза гппедез! а, Са! Пор! 3 !гта риг- 
ригеоГазста а РШег. Ма!асовота Егапсопт! са, уза- 
Сигпта саест! депа. 
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На 5. ХП. съобщава за масово нападнати джбови дър- 
вета за горене -- произходящи отъ гара Синделъ -- Варнен- 
ско отъ ларви на бръмбаритъ Рад! опо?!из агсцаиз Г. 
и Р!. де! г! из |. отъ сЪм. СегатБус!дае. Гова масово 
нападение се обяснява съ дългото стоене на отсеченитБ дър- 
вета въ гората. 

Подъ кората на старитЪ паднали или отсечени чамови 
дървета въ Чам-Кория надъ Самоковъ е констатиралъ въз- 
растни бръмбари и тЪхнитЬ ларви отъ вида КНад! ит тог- 
дах Пеег. презъ м. августъ 1923 г. 

Д. Йоакимовъ: 

1. Азр! то из (Му: Пазр!з) сопспаетогт 15 Сте!., 
намеренъ на голЪбми, натрупани, маси по ненапуканата още 
кора на срЪдно дебелитЪ клоне на крушитЪ и сливитЪ въ Со- 
фия, вследствие на което тъ въ 3--4 години загиватъ. 

2. Масово развитие на кръвната въшка (бс гопешга |а- 
паега) по дивитЬ ябълки (киселици) въ СрЪдна (Сърнене) 
гора при с. Турия (казанлъшка околия), отъ което ТЪ сж 
силно отслабнали и изпосъхнали. 

3. Изобилно находище на Кошудената листна 
бълха (| 1у!а | ипсогит Га!г.) по мочурливитБ торфища 

на Витоша. Малко насЪкомо, принадлежаще къмъ реда на хо- 
ботнитьъ (Крупспоба) отъ семейството РзуШдае (листни бълхи), 
дълго до 2:5--3 м. м. Намира се изъ блатисти мЪста и се 
храни съ сока на растенията отъ рода |ипсиз (кошуди) -- 4). 
агнсша!из и .), |апргосагриз) - на които цвЪтоветБ, следъ 
смукане на сока имъ, изменятъ плодолиститЪ си въ листо- 
видни части, прилични на влагалищата на сжщинскитБ 
листа. 

НашитЪ „Суринамски свЪтулки“. 

Това име тукъ е дадено на нЪколко насЪкоми отъ се- 
мейството Е допдеа--подразредъ Нопор!ега--,чаходещи се 
у насъ, които сж много близки роднини на он Ъзи тропически 
видове отъ Индия, Китай и островитЪ имъ, познати у нЪкои 
наши по-стари зоологии подъ горното име. ГЪзи чуждестранни 
насЪкоми, познати подъ родовото име Ешдога, иматъ отпредъ 
на главата си единъ дълъгъ (до 2 см.) издатъкъ, който у нЪ- 
кои отъ тБхъ издава, нощно време, доста силна свЪтлина, по- 
добно на нашитЪ свътулки -- само че по-силно. За това имъ 
свойство тъ сж на особно уважение у тамошнитЪ жители, 
които често ги поставятъ на главата си вечерь или ноще за 
украшение-- както селскитБ деца у насъ залЪпватъ лЪте све- 
тулкитБ на челото си, < 
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НашитЪ насЪкоми, на които въ заглавието тукъ е да- 
дено името „суринамски свЪтулки“, нЪматъ светещето свой-. 
ство на тропическитЪ си роднини, но по устройство, тЬ на- 
пълно приличатъ на последнитЪ, само че сж значително по- 
малки (12--15 м.м. дъл.) отъ тЪхъ, които пъкъ достигатъ 40 -- 
50 м.м. дължина. 

ПознатитЪ до сега у насъ видове отъ тая група нас- 
коми, известна подъ родовото име Г суорпага, сж три на 
брой: О. ешгораеа |, О. Бепса НеБ. и О. Кгореп НеБ. Пър- 
виятъ се среща навсЪкжде у насъ по низинитЪ и малкитЪ гори, 
най-често по едритЪ тревисти растения; вториятъ -- изъ ни- 
зинитЪ по срЪдното течение на рекитЬ Струма и Места, 
сжщо по тревисти растения, а третиятъ до сега е познатъ, въ 
10--11 екземпляра отъ околноститЪ на с. Турия (казанлъшко), 
уловени по млади джбови дръвчета. Първиятъ отъ тЪзи ви- 
дове е познатъ въ цЪла, вториятъ въ южна Европа, а тре- 
тиятъ въ Гърция и Далмация. Храненето на тЪзи насЪкоми 
(смучене сокъ отъ растенията) не причинява никаква чувст- 
вителна вреда. 

Опитъ за практическо приложение на Етриза дгШ! Цо- 
с, като изтребитель на скакалцит+. 

Отъ Петръ Петковъ. 

Автора е посЪБлъ една обширна ливада при с. Радювене, 
Ловченско, съ споритЪ на Етриза а П!. Вървежа на опита е 
контролиралъ върху една часть отъ ливадата, на голЪмина 
2--3 квадр. метра, която е била обградена съ мрежа. Зара- 
зяването е станало на 20. МУШ. 1921 г. вечерьта, На 27. УШ. 
е била констатирана първата смъртность. Максимума на смърт- 
ность -- 830 -- е билъ на 31. УШ. при температура 21:5“С. 
и влажность 59 0. ОпититЪ сж показали, че Етриза даг!! 
може да бжде използувана въ борбата съ скакалцитЪ, която 
при благоприятна температура и влага, може да вземе епи- 
демиченъ характеръ и да предизвика голЪма смъртность. 

П. Чорбаджиевъ: 

На 20. П. показа екземпляри отъ хоботния бръмбаръ 
Р1ззодез по а! из |. и изсушени отъ него млади дръв- 
чета отъ черъ боръ изъ Пирдопско. Сжщия неприятель презъ 
годината е наблюдаванъ и по боровитЪ дървета въ Сливенъ, 
Кюстендилъ и Стара-Загора, кждето е причинилъ изсъхване 
на множество млади и възрастни дървета. 

На 20. 11. Реферира предварителнитЬ си изучвания надъ 
нъкои видове бръмбари отъ семейството ВиргезНдае парази- 
тиращи по овощнитЬ дървета. 
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: На 12. |М. показа части отъ млади крушови дръвчета 
отъ Стара - Загора изсушени отъ бръмбара Адг! из 51- 
пиша! ция О, 

На 12. У1. направи съобщение за масовото появяване на 
сивитЬ червеи по лозята, особено по младитЪ и вкоренили- 
щата, въ: Сливенъ, Бургасъ и ЛЪсковецъ. Отъ отгледанитЬ 
гжсеници събрани изъ лЪсковскитБ лозя презъ края на юни 
сж започнали да се люпятъ пеперудитЪ всички принадлежащи 

. на вида Ааго 15 #г. СТ |. и само единъ екземпляръ отъ 
Ааго! 15 оБейЙзса НЬ. Отъ тия гжсеници около 400/4 сж 
биле заразени отъ ихнеумонида А рап а! ез сопаез | и5 Меез. 
Отъ събранитЪ отъ Сливенъ и Бургасъ сиви червеи сж се ис- 
лучили пеперуди и отъ вида Адго! 15 урз Поп Кон. Отъ 
отгледанитЬ презъ годината сиви червеи по лозята и отъ други 
места сжщо сж биле получени пеперуди главно на вида Адго- 
115 Ъгрщтрст Г., съ което се потвърдява, че тоя видъ у насъ 
е изместилъ обикновения за другитЬ страни сивъ червей на 
пеперудата Ааго! 15 зедефи пт 5сПЕЕ. 

На 17. УП реферира върху бръмбара Аадг! из у!г! 915 
Г. като неприятель и на малкитЪ овощни дръвчета изъ раз- 
садницитЪ, като показа личинки, отгледани отъ него въ Зем- 
лед. Изпитателенъ Институтъ, екземпляръ отъ възрастната 
форма и повредени отъ бръмбара дръвчета. 

На 28. УШ. Реферира обстойно върху бръмбара „Чер- 
на Златка“ (Сарподез “епеБпоп!в |.), който се е появилъ въ 
твърде голъбмъ размеръ и е причинилъ изсъхването на сто- 
тици овощни дървета (отъ 3--7 год.) въ Стара Загора и окол- 
ностьта, Сжщия неприятель, той е намъБрилъ още въ Казан- 
лъкъ, Кюстендилъ и Сливенъ. 

На 28. Х!. даде списъкъ на вредни видове насекоми поя- 
вили се по различнитБ култури изъ България, за които той 
своеврЪБменно е посочилъ средства за борба. 

На 5. Х. Показа редки видове пеперуди отъ Пиринъ, 
между които и новата за България Адго! 15 5 1а-таа НЬ. 

Въ нЪ колко събрания реферира върху корояцитЪ по гор- 
скитЪ и овощни дървета. Отъ короядитЬБ по овощнитЪ дър- 
вета, 5 со!у из гшаи!озиз Кан, 5. апудда!! Сиег и 
5. па! ВесПз!., той е забелезалъ силното имъ разпростра- 
нение на много мЪста въ страната, което обяснява главно съ 
отслабването на | тия дървета, вследствие голЪмото 
имъ занемарване презъ последнитЪ нЪколко години, отчасти 
и съ климатични и почвени причини. Той е предприелъ ос- 
новни изучвания върху короядитЬ по дървесната растител- 
ностьъ въ България. 
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Освенъ за посоченитЪ вредни насекоми той правй съоб- 
щения и реферира въ различни събрания още и за следнитЪ 
вредни насекоми: 

СНегт ез аБте!! 5 Кай. -- по лиственицата отъ с. Поиб- 
рене (Панагюрско); и по смърча отъ София. СПг! гопецга 
Гап!дега Наизт. (кръвна въшка) -- по круша, сортъ „Мас- 
ловка“ отъ Кюстендилъ; върху пеперудитЬ: Сагадг! па 
ех!ача НБ. -- гжсеницитБ й по цвеклото въ Казанлъкъ и 
Каялий; В1з оп 1 г!аг!из С!. -- намерени яйца по ябъл- 
ковитЪ дървета въ София; Тербгос! у5з! 1а гес! апац! аа 
|. -- масово по ябълкитЬ въ Кюстендилъ: Тгоср! Пиш 
тпуор огт 5 ВКН. -- пеперудитЪ и гжсеницитБ й нам Ъ- 
рени по розитЪ и ябълковитъ дървета въ Кюстендилъ; Ну- 
роа! тпа тпог!о |.--по ливадитЪ при Г. Баня (Софийско) и 
около Кюстендилъ; върху бръмбаритЬ: Гета пе!апора Г. 
(житна пиявица)-- твърде разпространена по овеса и ечмика въ 
Софийско и Гета суапе Па Г.-Кюстендилъ, по сжщитЪ ра- 
стения; РПу! 1 оБ1 из оБ!опдацз Г.--разпространенъ въ гол - 
мо изобилие по младитЪ крушови дръвчета изъ разсадницитЪ въ 
Кюстендилъ; 51 опа | 1пеа!а Г. - по фия въ София; 
С1 + та Отуез Вги!. -- масово по формовитЪ круши на зем- 
ледЪлското у-ще въ Садово; Апота!а аепеа Оеа. -- въ 
голбмъ размеръ по листата на сливитЬ, ябълкитБ, лозята и 
върбитЬ въ Горна-Джумая; Ап! Нахта ачайдг?!рипс аа Г. 
-- по бора въ София; Апопотив ротпогит Г. -- по 
ябълкитБ и крушитЬ въ Сливенъ, Садово и Кюстендилъ; 
върху СН! огорз Таепториз Мед. и Г аз! оз1па с! пс- 
рез Мед. -- по късно посетия пролЪбтенъ ечмикъ въ опит- 
ното поле на Земл. Изпитателенъ Институтъ при Горна-Баня ; 
за листната оса | уда ипап! 415 де МП. рздко по розитЪ въ 
Панагюрище; за лозовия молецъ Ро!усйпгоз!5 Бо! гапа 
5с 1. -- констатиранъ по хасмитБ въ Кюстендилъ, Сливенъ, 
Казанлъкъ, Стара-Загора. Въ Кюстендилъ презъ 1923 година 
лозовиятъ молецъ се е срещалъ по-малко, отколкото презъ 
миналитЬ. Съ тоя неприятель референчика изпитва сред- 
ства за борба. За пеперудата Т! пео!а Ь1 зе ПеПа Ни- 
тгте!. (дрешенъ молецъ) въ София, който е билъ констати- 
ранъ и по саламитЬ; за дребнигъ бръмбари: А адепиз 
тпага!п! со #8 Коз!,, А. ре Што Г., А. 1г! Разста а ЕаБг., 
А. прагит НгЬз#., Ап Бгепиз р пр! пе!а ЕаБг., А. уег- 
Базс! Г, А зсгорПи!аг!ае |. и у. ргойецз и А. ми- 
зеогит 1.., като неприятели на цвЪтоветЬ на овощнитЪ 
дървета, насекомнитБ сбирни и на различни кжщни вещи. 

 Показа и множество паразити отъ ИхнеумонИидитЪ полу- 
чени отъ личинкитЪ, гжсеницитБ и какавидитЬ на вреднитЪ 
насекоми: Арог!а сга!аед?! Г., Епргос! 15 сБгузог- 
глоеа НЬ., Ма!асозота пеиз! га; Адго! 15 Егист Г., 
Сагадг ! па ех! ача НЬ., НТротопец а содпа!ейа, 
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Ап! Нопотиз ротогут |., по короядитъ: Фсо!у из 
гчац!озив Кай., 9. па! Вес5Ь, 5. Атмпуддай Спег и 
др., по ВгиосПиз еп! 15 Вой., АпоБ ит рап! сецшт Г. и 
по Са!апдга адагапагта Г. 

2. Извършени екскурзии. 

ЧленоветЪ на Ентомологичното дружество презъ изтек- 
лата година сж направили следнитЪ екскурзии: 

1. Д-ръ Ив. Бурешъ: 

1. Въ края на юни изъ Рила планина, като се изкачи на 
върха Попова шапка, отъ тамъ презъ Зеленото, Преслабъ, 
Средоносъ, с. Маджаре, БЪли Искъръ за Чамъ Курия. 2) Въ 
началото на юли изъ Дели Ормана при Разградъ, като по- 
сети Махзаръ-Паша теке и Демиръ-баба теке 3. Отъ 15. У!. 
--15. МШ. изъ Чамъ Курия, отъ дзто предприе екскурзии до 
в. Мусала, МаричинитБ езера, Сарж-гйолъ, Чадъръ тепе. 

2. ДрЪнски Пенчо: 

1) Отъ 2. 1. - 11. П. въ Свищовъ и отъ Свищовъ въ 
Варна. Отъ Варна до с. с, Гебедже и Марково. - 2) Отъ 
19. ММ. - 2. УМ. въ Бургасъ, Отъ Бургасъ по крайбрЪжието 
на югъ въ Созополъ, с. Кюприя и Зейтинъ бурунъ и после 
въ Варна. Отъ Варна до манастира Св. Константинъ. 3) Отъ 
14. М. до 20. У. въ Варна. Отъ Варна до Евксиноградъ, Ма- 
настира Св. Константинъ и Карантината. 4) Отъ 25. У. -- 17. 
М1, въ Бургасъ. Отъ Бургасъ на югъ по крайбрежието до 
Созополъ 5) Отъ 20. |Х. до 25. |Х. въ Русе и по Дунава въ 
Свищовъ. 6) Отъ 11. Х. до 17. Х. въ Бупгасъ и до Пода и 
Мандренското блато. 

3. Йоакимовъ Димитъръ: 

1) Презъ м, юний, по СрЪдня (Сърнена) гора, изъ окол- 
ностьта на с. Турия (казанлъшка околия), за събиране мате- 

- рияли по Непир?!ега и за наблюдение надъ появяването на 
ГуНа уез1сагопа, което презъ тая година е било твърде слабо, 
въ сравнение съ миналогодишното (презъ 1922 г.) -- масово. 
2) Презь м. августъ, по Пиринъ планина (изъ съсЪдната й, 
на с. Банско, область), Разложко (изъ областьта на Якуруда) 
и изъ мЪстностьта Юндолъ въ РодопитЬ, съ цель за съби- 
ране материали по Нептрега. : 



28 

4. Илчевъ ДЪлчо: 

1) До Странджа планина отъ 24. У. - 7. У1. заедно съ 
ботаника Б. Стефановъ и зоолога Н. Радевъ; 2) Презъ ав- 
густъ м. изъ Чамъ Кория и в. Мусала; 3) Презъ септември 
м. изъ околноститЬ на Ловечъ. 

5. Д-ръ Книршъ: 

Отъ Прага: Посети България презъ времето отъ 1-15 
септември за да изследва нЪкои отъ пещеритЬ ни. Той по- 
сети: Врачанската пещеря „Леденикъ“, пещеритЪ при Карлу- 
ково и ГрЪвненския балканъ. 

# 

6. Марковичъ Андрей: 

По Родопа и Витоша планини. 

7. Патевъ Павелъ: 

Изъ околноститЬ на София, Казанлъкъ, Кричимъ -- Пе- 
рущица и Пашмаклийско. 

8. Петковъ Петръ: 

1) По Варненското крайбрЪъжие 4 екскурзии презъ про- 
лЪтьта, лЪтото и есеньта. 

2) По Рила планина презъ Сапарево -- езерата -- мо- 
настиря -- с. Рила -- Дупнишко поле. 

9. Чорбаджиевъ Петръ: 

1) Презъ априлъ и май изъ околноститЬ на София, Са- 
дово, Спивенъ и Горна-ОрЪховица съ цель за проучване и 
събиране материали главно отъ вреднитЪ за овощнитЪ дър- 
вета насекоми. | 

2) Презъ юни и юли изъ околноститБ на София и Стара. 
Загора за сжщата цель и вь Кюстендилъ още и за проучване 
лозовиятъ молецъ Ро!усНгоз!з Бо!гапа ус Е. 

3) Презъ августъ е посетилъ РодопитЪ и Пиринъ пла- 
нина (Банска обалсть) за събиране материали по горскитЪ 
корояди ()р14ае). 

4) Презъ септември -- по Рила планина и околноститЪ 
на Сливенъ, включително горитЪ около Чамъ-Дере и Чумерна 
(Сливенско) за събиране материяли по короядитЬ отъ дър- 
весната растителность. 

5) Презъ декември изъ иглолистната растителность въ 
Витоша и овощнитЬ дървета въ околностьта на Сливенъ, 
сжщо за събиране материяли отъ короядит+. 
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3. Печатни трудове. 

Д-ръ Ив. Бурешъ: 

1. Лозовиятъ молецъ (Ро!усйгоз15 Богапа), неговата био- 
логия и средства за борба съ него. -- Трудове на Бълг. При- 
родоизп. Др-во. кн. Х, стр. 147-173. София 1923. 

2. ЧерноморскитБ ни бозайници. --сп. Природа год. ХХ, 
н. 1--2. София 1923. 

П. ДрЪнски: 

1. Паяци отъ източна Македония и Пиринъ планина. -- 
Спис. на Бълг. Акад, на НаукитЬ. Кн. ХХШ, стр. -- 
София 1922, 

2. Паразитни акари (Асаппа) въ България, Предвари- 
телни бележки. -- Спис. на Бълг. Акад. на НаукитЪ, кн. ХХШ, 
стр. . София 1922. 

3. Приносъ къмъ рибната фауна на Черно море. Спис. 
на Бълг, Акад. на НаукитЬ, кн. ХХУ, София 1923. 

4. Акули (5диаПдае) въ Черно море. Трудове на Бълг. 
Природоизп. Д-во, кн. Х, София 1923. 

5. Материяли по биологията Скомбрията (ЗсогоБег зсоп- 
Бгиз Г.) въ Черно море. Спис. на Землед. изпит. институти въ 
България, год. П, кн. 5 и 6. София 1923. 

6. Балканската пъстърва у насъ. Сп. Български Туристъ“ 
год, ХУ, кн. 3. София 1923. 

7. Къмъ характеристиката на Черноморския риболовъ.-- 
Сп. Рибарство и отраслитЪ му, год. 1, кн. 7 и 8, Варна 1923. 

8. Къмъ характеристика на фауната на Черно море. Сп. 
Естествознание и География, год, УШ, кн. 3. София 1923. 

„9. Ловътъ на делфини и добиване на делфиново масло 
у насъ. Сп. Рибарство и отраслигЪ му, год. 1, ка. 7и 8. 
Варна 1923. 

Д. Илчевъ: 

1. „Сивия червей по лозята“, сп. ЗемледЪлие, год. ХХУ!, 
кн. 2 -- февруарий 1923 г. рр. 24 -28. 

2. „Мъхнатия бръмбаръ по цвЪтоветЬ на овощнитЪ и 
житни растения“ -- сведения по земледЪлието. -- Бюлетинъ 
на Информ. бюро при М-во на Землед. и държ. имоти, год. 
ГМ, Хе 2, стр. 5--13. 1923. 

3. „Сивия червей като неприятель по лозята“ (гжсени- 
цата на нощната пеперуда Ааго# 15 г.с! Г. -- сжщия 
бюлетинъ, стр. 14-27. 1923. 



30 

4. „Лозовия (сивия) червей“ -- сп. ЗемледЪлски уроци, 
год. |, кн. 5 -- май 1923, стр. 11--14. 

5. „Полскиятъ щурецъ“ (ПодгуПиз сатрезив 1), сп. 
Природа, год. ХХШ, кн. Ви 9, априлъ и май 1923, стр. 132--133. 

6. „Още за лошата муха 5пша по добитъка“, в. Сто- 

жеръ, бр. 17, 16.У.1923 -- София. 

7. ХлЪъбаркитЬ (ВаНа деглапка и Репр!апеа опепайз), 
сп, Природа, год. ХХ!М, кн. 2-Х--1923. 

8. „Насекоми които прогризватъ метали“, сп. Естество- 
знание и География, год МП, кн. 4, декември 1923, стр. 106--108. 

9. „Попово прасе“ -- СгуПойара дгуПогара Г. (ушдаг!з), 
сп. Природа, год. ХХ!М, кн. 4, декември 1923 -- стр. 60--61. 
София. 

10 „Приносъ къмъ пеперудната фауна на Айтоската 
околность“. -- Трудове на Българското Природоизп. д-во, кн. 
Х, рр. 49-54 -- 1923, 

Щ. Йоакимовъ: 

1) Биология на червеноглавата борова оса 
(Асапт по! уда ег! ! пгосерна!а |.), вредатг отъ нея и 
средства за уничтожаването й -- (Годишникъ на Соф. Уни- 
верситетъ, физик.-матем. факултетъ, кн. |-а 1923 г., стр. 87 -- 
137. София 1923 г.). 

2), Щръклица (Нуродегта Бомв Г.),. -- Списание 
„Природа“, год, ХХШ, кн. 10, стр. 155-156). | 

3) Лещено бръмбарче (Гапа |еп|Нз |.) -- сп. „При- 
рода“, гол. ХХ!М, кн. 5--6, София 1923 г. 

В. Ковачевъ: 

1) Сладководната ихтиологична фауна на България. Ар- 
хивъ на Минист. на Земледел. и ДържавнитЪ Имоти. Томъ 
П, стр. 1--163, София 1923. : 

Проф. И. Комарекъ. - „и!.КотагеК (Ргадаа): 

1) Орцуодс! а ргоБепи роуедпске петос! пп5Ку (Г. то- 
паспа). Те ро!уПедга! Дзеазе оЕ Ше пип-тоШ сайегрШагв.-- 
„ГезпсКе Ргасе“ Кос П, Рзеп 1923. 

2 Гргауа о гобиеш а Боди Котага (Апорпеез Маси- 
Трепо!в) а о о(дгсе ердеписКе тпайапе па З1оуепзКи. -- Мез!- 
пКк Мт!!, уе-. гдгау. а !е!. ууспоуу. Ргапа 1923. 
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Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ: 

1. Бележки върху вредителитЬ на маслодайната роза. -- 
Годишникъ на Соф. Университетъ, кн. ХХ, стр, 306 -- 320. 
София 1923. 

2. Биологически бележки по борбата съ маларията у 
насъ. -- Год. Соф. Унив. ХХ. стр. 139--160. София 1923, 

3. Бележки върху находката на Сарга аедадгиз РаП. въ 
Парнаръ-дагъ Сррекия -- Труд. на Бълг. Природоизп. Д-во, 
кн, Х 1923. 

Д-ръ Ед. Книршъ. -- О-г Ед. Киизсп (Коп): 

1) РНеддопзейез поу. зиБдеп геспогшт соесогит ех Ви! 
дапа -- Аса боспе, Ешот. СесПпоз1оуепае. Кос, ХХ, р. 2--5 
Ргапа 1923. 

А. Марковичъ. 

1. Пеперуди отъ Родопите, - Трудове на Бжлг. При- 
родоизп. друж. кн. Х, стр. 121--141. София, 1923. 

Проф. С. А. Мокржецки. - 8. А. МоКггесКку (511ег- 
п;еулсе). 

1. Керог оГ пзише оГ Рогезв ргоесноп апд епото!оду. 
УЮегпимсе |. еаг 1922--1923. 32 рр. ЗКеглемсе 1923. 

2. 1. Бооду! Бузгсак! дапту (Рпуютена Риза датта 
Ц.). -- Ро5ЮЖе р!5тпо еп ото!од!сгпе. Т, П, 2ез. 2, р. 93--103. 
Цлом 1923. 

П. Патевъ. 

1. Приносъ къмъ изучването на сладководнитъЪ гжби 
(Бропа Шосае) въ България. Трудове на Българскато Приро- 
доизпитат. д-во кн. Х. 1923 (стр. 61--64). 

2. НЪкои наблюдения върху делението уОиаа. Тр. 
на Бълг. Природоиз. д:во кн. Ко 1923 (стр. 91- 92), 

П. Петковъ. 

1. Опитъ за практическо приложение на Етриза вт! 
Мом. като изтребитель на скакалцитЬ. -- Год. Соф. Универс: 
кн. ХХ. стр. 197--203. София, 1923. 

Д-ръ Фр. Рамбоусекъ. па Ог. Ег, КатЬоизек (Ргааа). 

1. Вепс е дег МегвиспязаНоп Ейг гисКеппдизНе. КпЬепв: 
“ срафаег ипд КгапКрейеп п даге 1923. -- Хейзсиги Вг Фе 

“ дисКеппдизше. Уайа. ХСУП, Ргада 1922--23. 
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П. Чорбаджиевъ. 

1 Бюлетинъ Хе 1, Растителна защита, отъ 
стр. 1--31 и отъ 36--44; издание на Централния земледЕлски 
изпитат. институтъ въ София, 1.П.1923 г. 

2. Два опасни неприятели по зарзаловитЪ 
и кайсиеви дървета въ Стара- Загора и окол- 
ностъта й. Печатано въ сведения по земледЪлието, год. 
!У, бр. 10--11, стр. 8--16, 1923 г. и въ земледЪлско-скотовъ- 
денъ вестникъ, год. 1, бр. 16, 1923 г., издание на подв, земл. 
катедра въ Ст. Загора. 

3. Единъ неприятель на малкитЪ овощни 
дървета - Ааг из у!г! 915 1. - и борба съ него. 
Сп. „Бълг. овощарство“, год. М, кн. 2, стр. 33--37. 

4. Вредни насекоми въ Софийско. БЪлата 
овощна пеперуда. Окржженъ бюлетинъ, год. 1, кн. 3, 
стр. 135--139, издание на Соф. окржжна пост. комисия. 

2. Кръвната въшка и борбата съ нея. Окрж- 
женъ бюлетинъ, год. 1, кн. 4, стр. 166-173, издание на Соф. 
окр. пост. комисия. 

6. ВреднитЪ за овощнитЪ дървета Корояди 
у насъ и средствата за борба съ тЪхъ. Трудове 
на Българския наученъ земледЪлско-стопански институгъ Хо 7, 
стр. 1--32. 

7. НЪкои необходими бележки върху неос- 
босновани твърдения. Сп. „Есгествознание и Геогра- 
фия“. г. УШ, кн. 7и 8, стр. 255--257. 

8. Констатирани вредни насекоми и др. жи- 
вотински неприятели по културнитЪ растения 
въ България презъ 1923 г. Сведения по земледЪлието, 
год. М, кн. 3--4, стр. 6--26. 

9. Вредата отъ КорояднитЪъ бръмбари ()р!- 
дае) у насъ и нови за нашата фауна видове и 
форми. сп. „Естеств. и Геогр. г. УШ, кн. 9 и 10. стр. 340 --341. 

10. Ябълковата пеперуда (Сагросарза ропо- 
пеНШа |) и червясването на ябълкитЪ и кру- 
шитЪ. Сп. „ЗемледЪлие“ г. ХХУШ, кн. 5, стр. 71--74. 



М. Оригинални статии. 

Бележки върху короядитЬ (|р!дае) въ България. 
: Отъ П. Чорбаджиевъ. 

НасекомитЬ отъ разреда на твърдокрилитЬ (Со!еорега) 
сж още твърде слабо изучени у насъ, както въ систематично, 
така и въ биологично и стопанско отношение. Едно отъ най- 
вреднитЬ за дървесната растителность семейство отъ твърдо- 
крилитБ е това на короядитЬ (р!9дае), представителитЬ на 
което у насъ, често неправилно наименоватъ съ общото име 
ликояди, Макаръ, че това семейство обхваша не голБмъ брой 
видове, почти всички негови представители се явяватъ като 
едни отъ най-опаснитЬ за овощнитЪ и горскитЪ, особено игло- 
листнитБ дървета. ПонЪкога опустушенията причинени отъ 
корояцитЬ върху горитЪ сж толкова голЪми, че създаватъ 
сериозни грижи и на самата държавна власть. Това най-много 
се забелЪзва въ Германия, кждето часть отъ горитЪ сж из- 
куствени. У насъ вредата отъ горскитЪ корояди не се забе-. 
лЪзва тъй чувствително, по причина, че нашитЪ гори сж ес- 
тествени, а дървесния материалъ изобиленъ. Напротивъ по 

„ овошнитЪ дървета вследствие на тЪхното зансмаряване и 
отслабяване презъ последнитЬ нЪколко години, короядитЪ 
сж се силно разпространили и въ нЪкои мЪста на стра- 
ната сж причинили загиването на голЪма часть отъ тия 
дървета. КороядитЪ > представляватъ и голЪмъ > наученъ 
интересъ съ свойитЪ нрави и много характерна биология. 
По тЪзи причини тия насЪкоми отдавна сж обърнали внима- 
нието на ентомолозитЬ въ страни, кждето ентомологичнитЪ 
изучвания стоятъ на по-високо стжпало и тази група насекоми 
е една отъ най-добре изученитЪ въ всЪко отношение. Тамъ 
е направено твъпде много отъ страна на държавата и на ча- 
стнитЪ стопани за ограничение размножението и разпростра- 
нението на короядитЬБ. У насъ, въ тази посока, още твърде 
малко, да не кажемъ почти нищо, не е направено и ние още 
не знаемъ, нито кои видове корояди се срещатъ, нито кои 
дървесни породи се засегатъ отъ всЪки видъ, нито тЪхното 
разпространение, нито причиняванитЬ отъ тЪхъ загуби, осо- 
бено по отношение на нашата горска дървесна растителность. 
Само за нЪкои корояди сж посочени единични сведения. 
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Предъ видъ на това голбмо значение на короядитЬ се 
заехъ съ по-специалното имъ изучване въ България. Отъ мал- 
кото и краткитЪ ми обиколки изъ различни мЪстности и гори 
презъ 1923 год. можахъ да останова срещането на 50 вида 
корояди за които тукъ поради малкото мЪсто ще се огранича 
да дамъ само тЪхния списъкъ, мЪстонахождение и дървесенъ 
видъ върху който сж констатирани!). Отъ тЪхъ 27 вида и форми 
се явяватъ като нови за нашата фауна. Въ списъка тия видове 
сж означени съ звездичка. 

1. Хсорушз зсоуиз Е. -- София и Видинъ по брЪста. 
2, # 5. еспбо/ 1 Кеш -- Кюстендилъ, Видинъ и София, 

по брЪста. 
9. # У. руртаеиз Е. -- Сливенъ по брЪста. 

4, 5, та! Веспя!. -- София, Сливенъ и Ямболъ по ябъл- 
китЪ; # о. ри? Кат. -- София. 

0. # 5. сагри! Кат. Кюстендилъ по ябълкитЪ и габъра, 
Т. Пазарджикъ и Сливенъ, по бука. 

6. # 5. асет КпоеК. -- Сливенъ, по зарзалит+. 
7. 5. ипсашз Кос. -- Сливенъ, по джба. 
8. 5. гиршозиз Ка. -- Среща се изъ цБлата страна и 

по всички овощни дървета; “ 0. Рашоеи Кен, -- Сливенъ. 

9, # 5. атуода! Пиег. -- Сливенъ и Стара Загора, по 
зарзалитЪ, сливитЬ, прасковитЬ и бадемит. 

10. # Нфезтиз оегрегда Е. -- София, по ясена. 
11. Н. гахт! Рапг. -- Сливенъ и София, по ясена. 
12. Рейеойшз оШшашв Е. -- София и Малко-Търново, 

по бреста. 
18. Муегорпиз риирегда 1.--София, Витоша и РодопитЪ, 

по бора, смърча и Мурата; “ 7. гибрелеПа -. -- РодопитЪ, 
по бора. 

14. # М. тпог Наг!д. -- Пиринъ планина и Родопит, 
по бора. 

19. # Кззорйариз рПозиз Ка. -- Пиринъ пл., по бора. 

16. Нлазе! шег Раук. -- РодопитЪ и Витоша, по бора 
и смърча. 

17. Н. сашсшат!з Ег. -- РодопитЬ, по бора. 
18. # Н, апризгашз НегЬз?. -- както предидущиятъ видъ 
19, # Н. орасиз Ег. -- Витоша по смърча. 
20, Нушгрорз раШашз Су. -- РодопитЬ, по бора и 

21, “ Сгуршгриз ризШиз СуП. Пиринъ пл., по смърча. 
22. # С. стмегеиз НегЬз, -- РодопитЪ, по смърча. 

:) ОпредЪлянето и проверката на короядитЪ сж направени отъ спе- 
циалиститБ по тая група насекоми: О-г Гео Неугоузку от Прага, 51е/ап 
Кейег отъ ЗЮеглемсе (Полша) и отъ П-г Когб отъ Варшава, за което 
тукъ имъ изказвамъ моята сърдечна признателность. 
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29. Сгурвашз р!сеае Кате. -- РодопитЪ, по елата. 
24. # С айейиз КаштеЬ. -- РодопитЪ и Пиринъ по елата. 
25. # С. зайшагиз ММеве. -- РодопитЪ, по елата. 
26. « Егпорогиз Гар! Е. -- РодопитЬ, по смърча. 
27. # рРПуорвтогиз Истшепзетн! КатеЬ, -- Родопит|, 

по бора. 
28. Р. тисгоргарвиз |. -- Родопите, Рила и Пиринъ пл. 

по бЪлия боръ, смърча, черната мура. 
29. РШуорепез сбасоргарвиз Г. -- Пиринъ, РодопитЪ 

и Витоша, по бора, елата и смърча и по лиственицата при 
Самоковъ. 

30. Р. Бдетафиз НегЬз!, -- РодопитЪ, по бора. 
91. “ Р. диадт4епз Напа. -- РодопитЪ, Пиринъ, Рила и 

Витоша, по бора и смърча и при Самоковъ по лиственицата. 
# 0. Азидетаиз ЕлснН. Рила, по смърча и бора. 

32. 1рз зехдетшашз Воегпег. -- РодопитЪ, по бора. 
98. # Г, атитиз Елси. -- Пиринъ по бора и елата. 
94. Г, Еуросгарйиз |. Пррина, РоцопитЪ, Рила и Витоша 

по смърча, елата и бора. 
о. # Г. Мапиз/е!4! ММасп!.-- РодопитЪ, по бора. 

96. Г. аситтпашз СуП. -- РодопитЪ и Витоша, по бора. 
97. # /, ркохипиз Ес. -- РодопитЪ, по смърча. 
38: 1, Сигощенпз Сегт. -- РодопитЬЪ, по смърча, елата 

и бора. 
39. # Тарйвгогусвиз Исоог НегЬз!. -- Сливенъ, Кюстен- 

дилъ, М.-Търново и София, по бука. 
40. Т. ойшркопз Оин. София и Сливенъ, по бука, 
41, Хуойерез В1зр!пиз Пий. -- РодопитЪ. 
42. Пгуосоейез ашогкарбиз Кайт. -- РодопитЪ, по смърча 

елата и бора. 
43. « П. ат! Сеога. -- Витоша, по елшата. 
44. # П. оШозиз Е. -- Сливенъ, по цжба. 
45. Хуйевогиз захезеп! Кате. -- РоцопитЪ и Сливенъ, 

по бука. 
46. Х. топоргарвиз Е. -- РодопитЪ, по джба. 
47. # Х. дгуоргарвиз Ка гев. Сливенъ, по бука и джба. 
48. Дизапагиз враг Е. -- Сливенъ, София, Казанлъшко 

и др. по овошнитЪ, лозата, бука, джба и др. 
49. Хиоегиз дотезИисиз |. -- Витоша, по бука. 
50. Х. Ппеашз ОПу. -- Витоша, РодопитЬЪ и Берковско, 

по джба. 



МийШдае (Нут. Асшеаа) дезаттей п Ви|- 
дапеп, Тгасеп ипд Маседопеп. 

Моп Ог. Гл. Вигезсн (Зойа). 

ОБег Фе МионШдеп Вшдапепз 15: гесп! мета БеКапп!, 
ОПаз аз миг ПБег Фезе Нутепор!егепагирре, п Бшдапзспег 
б5ргасПе, рибиси+ Апдеп, 1585 агбздеге!з Тавсп дейеглил Е 
Паз Па! писп уегапаз5! даз зап! сПе Ма!епа! уоп МийШдеп 
(42 Ехетраге) даз сп шп дег Еп!опо!одвсПеп зЗТаНоп 5. М. 
дез Кдпаз уоп Вшдапеп пейпде: ап Негл Ог. Н. Взсро! и 
2оогод15сПеп Мизешт Вейтп ги БейегттаНоп ипд Кеузтоп ги 
сепдеп. Нег Ог. ВзспоН. ПаЧе Де Сше депа! Де пп Ео!деп- 
деп депаппеп Апеп ги Копайгеп. 

Сезе УегбНепШсБипа зо пиг дап пееп, Фе Кепп!п!55 
дег деодгар зспеп МегБгейшпа дег Мин Шдеп, п епет СеБте!, 
деззеп Нутепорегепацпа Газ! дапг? ипЬеКапп! деБПеБеп 15, 
?1 егуеПегп. 

Оаз Макепа! Бейпде сп 11 дег Ка! Еп!опо!од15сПеп 
Уайоп пп збойа ипд уигде БапрвасИсп уоп пп ип4 уоп деп 
Бшдаапзспеп Епрото!одеп: О. Шзсрзм, О. Тоакипом ипд т М. 
Неде!Коум дезатптей: 

1. Мугтоза согпаша Соза. -- Огада!еу#! Бе! зова. 
2. Мугт Ша егутгосервайа Гай. -- Ззга Хадога (Вша.). 

сънтап У!. 1907 (Вша.), Тектг-Оадп 6. У. 1913 (Тнг.), Вадота 
Бе: Педе Адазс 1. УП. 1919 (Трг.). 

3. М. сайта УП!. --ММагпа УП. 1906 (Вша.), зойа УП. 1904. 
4. М. сйоа УШ оаг. иа Пер. Мадара Бет зова. 
0. М, фегеииса Кай. таг. от! гопз Апагв -- У1, Гадога. 
6. Мугт а доитегриз! ДАлпаге. -- ЗХага Хадога УП. 1906. 
7. Мугт Ша сарйаа Гис.--Рап зснагемо Бе! зоНа УП. 1906. 
8. Тгордойа иНогайз Реп. -- АП Войизсп, 1. МШ. 1920 

Мас.). ага Хадога УП. 1905. Вигааз УП. 1905 (5. Вша.), КРодору 
Бе! ВасПКоуо (5. Вша.). 

9. Хтисготугте ищита Райк. -- Рапзснагеуо Бе! зоПа 
10. 5. габрез Е. фаг. зсшеПа"!з Гат. -- РапКПагеуос. 
11. 5. тотапа Рг.--РапксПагеуо УП. 1905, 5#. 72ад. МП. 1907. 
12. РуспоиЦа багбаа 2. заг. бгийпа Ра!. - Оогап (Мас). 
19. РуспойЦа вагбата 2. таг. огоза Со а -- Кподару 

Бе! ВазсПКоуо (5. Вша.). 
14. Миа ЕиЕВррии Г -- КпоБору 1200 т. 1. МП. 1912, 

Козтепег т Кодору 301 У. 1909, 15. М. 1904, Тзснат Копа 
1390 пт. МП. 1909. 

15. Миша тогртайа Ваег. (Кр егепз Фер.) -- бойа, 
МупозсПа деЬ. М1 1903 (М. МУ. Вша.). 

16. Мишна 5-тасш аа Суг. -- Вадота Бе! Педе Ада!зсП 
17. Пазуавт!з тайга Г. -- Макг! Бе! Оеде Адавсп (ТНг.) 

21 |М 1914, Сапоз 6. У. 1913 (5. О. ТПг.). МНозсва пт. 1000 


